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Kindrapport mee
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AANGESCHERPTE CORONAMAATREGELEN OP SCHOOL
Op 29 september heeft u per
coronamaatregelen ontvangen.

mail

de

aangescherpte

Deze maatregelen gelden vooralsnog tot de herfstvakantie.
Hieronder
herhalen
we
kort
de
belangrijkste
punten:
•
•
•

•
•
•

•

Ouders komen niet op het plein of in de school. (De boekenmarkt van 7 oktober is
daardoor geannuleerd.)
Ouders/vrijwilligers met een taak in het primair onderwijsproces mogen wel de
school in. Bijvoorbeeld i.v.m. “het leesplein”.
Oudergesprekken en reeds geplande gesprekken vinden vanaf heden online
plaats. (Wij hopen en duimen dat we na de herfstvakantie de kind/oudergesprekken live kunnen voeren. Mocht dit niet worden toegestaan dan
zullen deze gesprekken online plaatsvinden)
Externen zijn niet welkom in de school, behalve organisaties die kinderen
behandelen. Als de behandeling klaar is, dienen zij de school zo spoedig mogelijk
te verlaten.
Vergaderingen vinden online plaats.
We verzorgen geen digitaal thuisonderwijs. Bij tekort aan personeel wordt een klas
naar huis gestuurd of wordt de school door het bestuur gesloten. Hiervan wordt u
zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht. (Natuurlijk verzorgen wij dan werk voor
thuis. De kinderen krijgen takenbladen en werk mee).
Ouders die in een werkgroep actief zijn, worden persoonlijk benaderd door de
coördinator van de betreffende werkgroep.
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KINDERBOEKENWEEK. THEMA: EN TOEN…?
Groep 6-7 opende op woensdag 30 september de Kinderboeken
week met een presentatie over boeken. De leerlingen namen ons
mee in de magische wereld van lezen.
Bloemzaadzakjes
In het kader van het thema 'En toen', over vroeger, kregen alle
kinderen vorige week een zakje met vergeet-me-niet zaadjes mee.
Vergeet-me-nietjes om de tijd van vroeger niet te vergeten.
Tijdens deze week laten onze kinderen weer zien hoe goed ze met boeken bezig zijn. Denk
aan de opening, het voorleescircus, de voorleeswedstrijd en vele uren leesplezier. En dat
verdient een bloemetje!
Woensdag 7 oktober:
In verband met de aangescherpte maatregelen, gaat de traditionele boekenmarkt
helaas niet door.
Vrijdag 9 oktober:
We sluiten de Kinderboekenweek af op vrijdag 9 oktober met, voor de groepen 1 t/m 6
een voorleescircus door leerkrachten en leerlingen uit hogere groepen. De groepen 7 en
8 houden de ‘Wingerd Voorleeswedstrijd’.

Wat jammer dat de kinderboekenmarkt dit jaar niet door kan
gaan. Maar...
Speciaal voor de ouders van De Wingerd geef ik grote kortingen
op de kinderboeken die ik nog in mijn boekenkast heb staan. Dit
loopt op tot wel 70% op de vaste prijs.
Ik heb nog mooie leesboeken voor groep 8, maar ook nog diverse
delen van Tom Groot.
Voor beginnende lezers zijn er nog leuke en grappige verhalen te
koop.
Heb
je
interesse
stuur
dan
een
mailtje
naar mirvelzan@gmail.com met
in
het
onderwerp
'kinderboekenactie wingerd', dan stuur ik je een lijst met de
boeken en prijzen.
Tot ziens,
Miranda van Velzen
't Boekenbos - kinderboeken
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GROEN SCHOOLPLEIN: LAATSTE NIEUWS
Wederom is er in de afgelopen weekenden door ouders en
leerkrachten hard gewerkt aan het schoolplein.
Helaas was de boom op het plein ziek. Deze is
verwijderd. Er komt een mooie nieuwe
Amberboom
voor
in
de
plaats.
Hartelijk dank aan de ouders en leerkrachten
die geholpen hebben.
Een actieve papa heeft de boeiboorden van onze school schoon
gemaakt. Het ziet eruit om door een ringetje te halen.
WIE KOMT ER IN ONS TUINTEAM?
Wij willen graag een tuinteam oprichten met enthousiaste
tuinmensen om samen met de leerlingen de tuinen op het plein te
gaan onderhouden.
Hoe we dit precies gaan organiseren gaan we nog bedenken maar
het komt erop neer dat je een paar keer per jaar aan de beurt zal
komen om samen met de kinderen het onkruid te verwijderen, te
harken, bollen en nieuwe planten te zetten, dode plantjes
verwijderen, snoeien, vegen, etc.
Zaterdag 31 oktober gaan de eerste planten en bomen al de grond in, ook dan is uw hulp
al welkom. Vind je het leuk om dit te doen? Meld je dan aan bij juf Lianne. Mailadres:
l.v.d.wegen@wingerd.nl
IK VAL OP! ZICHTBAARHEIDSWEEK 12 T/M 16 OKTOBER
Velen van jullie komen te voet of met de fiets naar onze school. We
willen jullie daar heel erg voor bedanken! Samen zorgen we ervoor
dat er een veilige verkeersituatie is rondom De Wingerd.
De donkere dagen komen er weer aan. Het is dan wel enorm
belangrijk dat je in het donker goed te zien bent voor ander verkeer.
Je moet dus goed opvallen!
Hoe zorg je ervoor dat iedereen je goed kan zien in het verkeer? Wat
zijn de regels over de fietsverlichting? En wat zijn goed opvallende
kleding?
In de week van 12 t/m 16 oktober staat het onderwerp ‘zichtbaarheid’ centraal bij ons op
school en bespreken we hoe je goed zichtbaar bent in het donker.
Waar je goed op moet letten als je door het donker gaat fietsen:
•
Zorg voor goedwerkende en duidelijk zichtbare verlichting;
•
Houd de reflectoren op de fiets vrij;
•
Draag opvallende en/of reflecterende kleding en eventueel verlichte bandjes op
de armen, benen en jas;
Op de website van ‘Veilig Verkeer Nederland’ is ook veel informatie te vinden over hoe jij
goed zichtbaar kunt zijn in het verkeer: www.vvn.nl/fietsverlichting
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BRENGEN EN HALEN VAN DE KINDEREN
We zien dat bijna alle ouders de verkeersafspraken rondom school hanteren. Echt heel
fijn! Dank daarvoor!
Omdat er enkele nieuwe gezinnen op school gekomen zijn, leggen wij hieronder toch
nogmaals uit wat de afspraken zijn.
BRENGEN/KISS & RIDE:
•
Voor de school is er voor leerlingen van de groepen 3 t/m 8) een
kiss+ride-zone op de weg. Hier mag alleen gestopt worden om uw kind te
laten uitstappen. Daarna dient u meteen door te rijden.
•
Achter de school is er voor leerlingen van de kleutergroepen
(+broertje/zusje uit groep 3) ook een kiss+ride-zone. Hier mag alleen gestopt
worden om uw kind te laten uitstappen. Daarna dient u meteen door te
rijden. Wilt u deze zone vrijhouden? Dus niet gaan staan (met fietsen).
Volg de onderstaande schoolroute:
Auto’s zonder kinderen slaan hier af.

Auto’s met kleuters + broer/zus uit gr 3
slaan hier af.

lroute
Schoo

Groepen
3 t/m 8

Sc
ho
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ut

e

Kleutergroepen
+broer/zus uit gr 3

Wilt u toch uw kind begeleiden naar de poort? Dan dient u verderop in de
wijk te parkeren.
(NIET op de loopstrook en NIET voor uitritten van omwonenden)

Elders in de wijk
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OPHALEN + FIETSENSTALLINGEN:
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Kinderen uit groep 3 met een broertje of zusje in de kleutergroepen, gaan met de
kleuterklas van dit broertje of zusje naar buiten. Zij komen dus aan de achteruitgang naar
buiten.
Alle kinderen met een oudere broer of zus in groep 4 t/m 8, wachten op het schoolplein
(onder begeleiding) op broer/zus en gaan dan samen door de poort naar buiten.
Parkeer NIET in de PARKEERVAKKEN bij de UITGANGEN van de school.
Dit om een goed overzicht bij het uitgaan van de kinderen te hebben.

ENQUÊTE CONTINUROOSTER
In het vorige Blaadje kon u lezen dat er een enquête zou komen over
de middagpauze op De Wingerd. Deze is inmiddels uitgezet onder
alle ouders en we hebben al veel reacties ontvangen.
Hiervoor onze dank. Mocht u deze nog niet ingevuld hebben, heeft
u tot 9 oktober om deze alsnog in te vullen.
Bij vragen over deze enquête kunt u contact opnemen met Nicole van Kalmthout
(n.v.kalmthout@wingerd.nl).
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THEE/HEET WATER BOVENBOUW IN DE WEEK VAN 12 T/M 16 OKTOBER (TSO)
In de week van 12 t/m 16 oktober wordt er geen heet water of thee
geschonken bij de TSO.
In die week wordt de keuken in de aula vernieuwd waardoor we hier
geen gebruik van kunnen maken.
Als het goed is kunnen we maandag 19 oktober weer gebruik maken
van de keuken.
Houd hier rekening mee en geef uw kind(eren) eventueel extra
drinken mee voor tussen de middag.
HALL OF FAME

Het afscheidscadeau van de groepen 8 van 2019-2020 is toegevoegd aan onze “Hall of
Fame”.
Bedankt voor het ophangen meneer Peter!
KABOUTER BOSWANDELING GROEPEN 1-2
Op vrijdag 6 november 2020 gaan de groepen A & B naar
‘Pagnevaart’ te Hoeven.
Op vrijdag 13 november 2020 gaan de groepen C & D naar dit bos
toe.
Dit jaar gaan we in twee shifts naar het bos om drukte rondom de
school in verband met corona te vermijden.
Het vervoer is geregeld per auto. De taxi-ouders begeleiden de
kinderen tijdens de wandeling in het bos.
Aangezien het weer in de herfst nogal wisselvallig kan zijn, willen wij u vragen uw kind een
regenjas en kaplaarzen aan te doen (geen paraplu). Alleen als het heel slecht weer is,
wordt de bosdag uitgesteld.
De kinderen krijgen in het bos iets te eten en te drinken dus ze hoeven dit niet mee te
nemen deze dag.
Uw kind wordt gewoon om 08.30 uur op school verwacht. De groepen vertrekken om 8.45
uur naar het bos. Zij zijn rond 11.45 uur terug op school.
We hopen op lekker droog weer en blije kleutergezichtjes.
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HET RID, OOK OP BASISSCHOOL DE WINGERD
Het RID is specialist in onderzoek naar en behandeling van dyslexie.
Sinds een aantal jaren verzorgen wij ook behandelingen voor
kinderen met dyscalculie.
Wij bieden ook een cursusaanbod voor kinderen met lees-, spelling- en rekenproblemen.
Het team van het RID bestaat uit psychologen, orthopedagogen en dyslexie- en
dyscalculiespecialisten. Zij hebben allen de juiste kwalificaties.
Het RID op De Wingerd
Door het RID dicht bij de kinderen te brengen, hoeven zij niet veel lessen te missen, zijn ze
in een vertrouwde omgeving en is de reistijd korter. Wij kiezen bewust voor behandeling
in een eigen ruimte (extern of een vaste plek op een school) omdat dit de benodigde rust
biedt voor een kind. Het RID is momenteel op donderdagmiddag aanwezig op De
Wingerd.
Onze behandeling biedt:
Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind.
Veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen.
Optimale samenwerking met ouders en school.
Op onze website www.rid.nl vindt u per locatie de contactgegevens en meer (actuele)
informatie. Tevens kunt u uw kind hier aanmelden voor een onderzoek, behandeling of
cursus. Ook vindt u hier meer informatie over vergoedingen en kosten.
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